
11. Lingl Zoltán  

független képviselőjelölt  

 
Tisztelt Zirciek! 
 

Lingl Zoltán vagyok, 1970-ben születtem Zircen. Itt élek 
feleségemmel és három gyermekemmel. Általános iskolai 
tanulmányaimat Zircen, a középiskolait Veszprémben 
végeztem. Matematika-technika szakos tanári oklevelemet 
Pécsett, pedagógus szakvizsgámat Szombathelyen szereztem. 
Harminc éve dolgozom a Reguly Antal Általános Iskolában, 
amelynek 2007-től 2017-ig két ciklusban igazgatója is voltam. 
Jelenleg matematikát tanítok felső tagozaton és matematika- 
valamint digitális szaktanácsadóként tevékenykedem 
Veszprém és Fejér megye általános iskoláiban.  

 

2006-óta vagyok önkormányzati képviselő, úgy gondolom, hogy ez elég idő ahhoz, hogy a 
város problémáival és a lehetőségeivel is tisztában legyek. Zirc új településfejlesztési 
koncepciójának előkészítése során a közösségi tervezés folyamatában megfogalmazottak is 
megerősítettek ebben. A teljesség igénye nélkül: fiatalok helyben tartása, családbarát város 
kialakítása, 82-es út fejlesztése, munkalehetőségek teremtése, fenntartható 
gazdaságfejlesztés, intézmények biztonságos működtetése, infrastruktúra fejlesztés, városi 
programok, szabadidős lehetőségek, információáramlás javítása. 
Sajnos nem lehet mindig arra pályázni, amire a legnagyobb szükség lenne, de véleményem 
szerint, amire adódik lehetőség azt meg kell ragadni. A rendelkezésre álló saját erőforrásokat 
pedig a lehető legcélszerűbben kell felhasználni. Ezekről a folyamatokról a városban élőket 
folyamatosan tájékoztatni kell. 
 

Az elmúlt 13 évben igyekeztem minden szavazásnál olyan döntést hozni, amivel úgy 
gondoltam, hogy a lakosság nagyobbik része elégedett lehet. Az eddigi szerepemet nem az 
én tisztem megítélni, majd a választók október 13-i döntése megmutatja, hogy folytatásra 
érdemesnek tartják-e a képviselő-testületben végzett munkámat. Hivatásomból vett 
hasonlattal most jött el a bizonyítvány osztás ideje, aki elnyeri a bizalmat a következő öt évre 
az továbbléphet, én szeretnék ide tartozni. Amennyiben ez sikerül továbbra is a város 
nevelési-oktatási feladataiban, az intézményekkel kapcsolatos ügyekben, a városfejlesztéssel 
kapcsolatos tervek előkészítésében szeretnék nagyobb szerepet vállalni. 
 

Kérek mindenkit, hogy vegyen részt az október 13-i önkormányzati választáson. Minél 
többen mennek el a szavazni, annál erősebb felhatalmazása lesz a következő testületnek a 
város ügyeinek intézéséhez. 
 

Megköszönöm mindenkinek a támogatását, aki ajánlásával, illetve az ajánlások gyűjtésében 
való közreműködésével lehetővé tette képviselő-jelöltté válásomat.  Egyúttal kérem, hogy 
aki az eddig végzett tevékenységem alapján bízik abban, hogy megfelelően tudom képviselni 
a lakosság és a város érdekeit az új képviselő-testületben is, az támogasson szavazatával. 
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